ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 15/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 797/15-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών,
Κώστα Κατηφόρη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας,
ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποστήριξη της Έφεσής του κατά της αρ. 766/2009
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατά των Θειακού Γρηγόρη κ.λπ σχολικών φυλάκων, στη
δικάσιμο της 19ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας η αριθμ.378/2015 κλήση των Θειακού Γρηγόριου, Καραβία
Θεοδώρας, Κατωπόδη Παναγιώτη, Κομπίτση Μαρίας, Κονιδάρη Νικολέττας, Λάζαρη Αγλαίας,
Μεσσήνη Δημήτριου, Ροντογιάννη Σπυρίδωνος, Σκλαβενίτη Περικλή, Σολδάτου Δημήτριου κατά του
Δήμου Λευκάδας κατά της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και κατά της αριθ’ 766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών ,δυνάμει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα :

1

Για τη συζήτηση της από 20/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (τμήμα
ενδίκων μέσων) 27-6-2010 και στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 100994/1380/2011 έφεσή τους
εναντίον των αντιδίκων και εναντίον της υπ’αριθ’ 766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ,
ορίστηκε δικάσιμος η 4/4/2014 και με α.α πινακίου ΙΑ2/6.
Επίσης η 4/4/2014 ορίστηκε ως δικάσιμος για τη συζήτηση της από 25/11/2010 αριθμό κατάθεσης
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (τμήμα ενδίκων μέσων) 2935/2010 και στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών 101007/1381/2011 έφεση του αντιδίκου Δήμου εναντίον τους και εναντίον της υπ’αριθ’
766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών τμήματος εργατικών διαφορών (πιν.ΙΑ2/7)
Κατά την ανωτέρω δικάσιμο οι ανωτέρω εφέσεις συζητήθηκαν και επ’ αυτών εκδόθηκε η
υπ’αριθ’81/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος Εφέσεων).
Με την ανωτέρω απόφαση του, το ως άνω Δικαστήριο αφού αποφάνθηκε ότι οι ανωτέρω εφέσεις
πρέπει να συνεκδικαστούν και μαζί με αυτές και ο πρόσθετος λόγος που προέβαλαν, ανέβαλε την
έκδοση της οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να
προσκομιστεί από τον επιμελέστερο των διαδίκων η πράξη η βεβαίωση που αναφέρεται στο
σκεπτικό της
Κατά συνέπεια ζητούν να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 20/10/2010 και με αριθμό
κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 2676/2010 και στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
100994/1380/2011 έφεσης εναντίον των αντιδίκων και εναντίον της αριθ’ 766/2009 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών .
Περαιτέρω με την από 5/10/2015 και αριθ’ ΙΑ1/22/ πινακίου κλήση των ως άνω αντιδίκων επανέρχεται
για να συζητηθεί αυτή κατά την δικάσιμο στις 19-2-2016.
Επειδή ο ως άνω Δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Κώστας Κατηφόρης, έχει
παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας και στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, ως εκ
τούτου έχει μελετήσει και γνωρίζει τον φάκελο δικογραφίας της υπόθεσης.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, για απόκρουση του Δήμου Λευκάδας της κλήσης
των Θειακού
Γρηγορίου, κλπ. σχολικών φυλάκων του Δήμου Λευκάδας, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας κατά της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και κατά της αριθ’ 766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 19ης-2-2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του τμήματος
εφέσεων ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συνεδρίαση αυτού.
Εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, για απόκρουση του Δήμου Λευκάδας της κλήσης
των Θειακού
Γρηγορίου, κλπ. σχολικών φυλάκων του Δήμου Λευκάδας, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας κατά της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και κατά της αριθ’ 766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 19ης-2-2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του τμήματος
εφέσεων ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συνεδρίαση αυτού.
Εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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